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Komunálních
voleb jste se zú-
častnil poprvé
a úspěšně. Co pro
Vás znamená být
členem Zastupitel-
stva města?

V prvé řadě je to
pocit odpovědnosti
vůči občanům, kte-
ří mne zvolili. Být
členem zastupitel-
stva města zname-
ná podílet se na rozhodování
o současnosti, ale také i budouc-
nosti města. Snažím se všímat
si problémů a nedostatků a dá-
vat podněty k jejich řešení. Před
volbami jsem měl určitou obavu,
jaká bude v zastupitelstvu spo-
lupráce. Ukázalo se, že spolu-
práce v koalici je bez problémů
a že kromě některých otázek
funguje spolupráce i s opozicí.
Jsem proto rád, že jsem se pro
práci v zastupitelstvu rozhodl.

Konec a počátek roku zna-
mená především sestave-
ní rozpočtu města. To není
úkol jednoduchý, protože jak
všichni víme, peněz není ni-
kdy dost. Čemu byste dal
přednost?

Příprava rozpočtu je vždy
kompromisem mezi přáními
a možnostmi. V prvé řadě se mu-
sí brát v úvahu činnosti nezbyt-
né pro chod města. Je třeba za-
jistit rovněž pokračování zahá-

Vážení spoluobčané,
doufáme, že jste prožili poklidné vánoce plné pohody a příjemných zážitků, a zároveň jste
dostatečně využili vánočního volna k odpočinku. Určitě jste se také zamysleli nad tím, co
by Vás v tom novém roce skutečně potěšilo. Přejeme Vám, a� se Vám vaše sny a přání splní.
Město bude vytvářet podmínky proto, aby jeho občané žili v lepším prostředí.
Do nového roku Vám přejeme hlavně pevné zdraví, práci, která Vás uspokojuje, zájmy,
které Vám pomohou nabrat nových sil a š�astný a spokojený domov v našem městě.

Starosta města Adamova Místostarostka města Adamova

jených investičních
akcí – v letošním
roce to bylo dokon-
čení čistírny odpad-
ních vod, v příštím
roce to bude letos
zahájená revitaliza-
ce sídliště Horka.
Pro mne jsou rovněž
významnými oblast-
mi školství a kultu-
ra. I když by se mo-
hlo zdát, že prefe-

ruji kulturu např. před sportem,
není tomu tak. Mým zájmem je,
aby obě oblasti dostaly nezbyt-
né prostředky pro provoz i na
další rozvoj.

Jaroslav Budiš – kultura –
předseda informačně kultur-
ní komise, to je linka, která
k Vašemu jménu neodmysli-
telně patří. Co Vy na to?

I když jsem v uplynulém čtvrt-
století patřil mezi spolupracov-
níky pana Zelíka v Historicko-
vlastivědném kroužku, při pořá-
dání výstav výtvarného umění,
byl jsem spoluorganizátorem
výtvarného kroužku apod., plně
jsem převzal zajiš�ování výstav
připravovaných Historicko-vlas-
tivědným kroužkem od roku
1996. Do voleb v roce 2002 jsem
šel s tím, že bych chtěl přispět
k rozvoji kultury a informovanosti
ve městě. Utvořili jsme Kulturně
informační komisi spolu s výbor-
nými spolupracovníky. Připravili

OTÁZKY PRO…
PhDr. Jaroslava Budiše, člena městského Zastupitelstva za ODS, 55 let

jsme vydání plánu Adamova
s mapou okolí. Obnovilo se vy-
dávání samostatného zpravoda-
je, který se stal součástí infor-
mačního systému města. Další
návrhy v této oblasti jsou v řeše-
ní. Poděkování patří členům ko-
mise a spolupracovníkům (rádi
přijmeme i další ochotné přispě-
vatele a spolupracovníky). Plá-
ny máme i na další léta, stále je
co rozvíjet a zlepšovat.

Na co jsme se nezeptali.
Snad na ukončení rubriky

„Otázky pro...“ Jsem posledním
ze zastupitelského sboru, který
pod touto hlavičkou odpovídá.
Rád bych tedy poděkoval všem
zastupitelům, že byli ochotni na
naše otázky odpovědět, podělit
se se čtenáři o svou práci i sou-
kromí, svá přání i záměry. Vě-
řím, že občané přivítali tuto
možnost dovědět se něco více
o svých zastupitelích.

pf

ZPRÁVY Z MATRIKY

Blahopřejeme:
01. 12. Marie Beránková

81 rok, Bezručova 3
07. 12. Marie Idrná

82 roky, Komenského 13
07. 12. Miloslav Dobeš

75 roků, Opletalova 50
08. 12. Věra Špačková

84 roků, Opletalova 32
11. 12. Božena Volavá

84 roků, Opletalova 38
24. 12. Ludmila Staňková

84 roků, Družstevní 8
Úmrtí:
29. 11. Jaroslav Staněk

roč. 1937, Zahradní
07. 12. Antonín Jurčák

roč. 1944, P. Jilemnického
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Přehled splatností místních poplatků
a ostatních plateb na rok 2005

Název poplatku splatnost sazba poplatku
za 1. psa za druhého a každého poznámka

dalšího psa téhož držitele

POPLATEK ZE PSŮ (SS 1341002005)

rodinný dům 31. 3. 2005 120,– Kč 180,– Kč
31. 3. 2005 30,– Kč 45,– Kč důchodce

obytný dům 31. 3. 2005 700,– Kč 1000,– Kč
31. 3. 2005 150,– Kč 225,– Kč důchodce

kotec Kolonie 31. 3. 2005 250,– Kč 375,– Kč

Pozn. Činí-li místní poplatek nad 250,– Kč ročně lze platit:
– jednorázově tj. do 31. 3. 2005 nebo
– ve 2 stejných splátkách, a to do 31. 3. 2005 a 31. 8. 2005.

 KOMUNÁLNÍ ODPAD (SS 1337002005)

31. 3. 2005 250,– Kč 1. splátka za fyzickou osobu s trvalým pobytem
30. 9. 2005 250,– Kč 2. splátka za fyzickou osobu s trvalým pobytem

Místní poplatek lze platit i jednorázově tj. do 31. 3. 2005.

Od místních poplatků jsou osvobozeny osoby, o nichž to stanoví zákon č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 o místních poplatcích
a č. 24/2002 o místním poplatku za provoz systému shromaž�ování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
Správce poplatku může pouze na základě podané žádosti poplatníka prominout nebo snížit míst-
ní poplatek. Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 200,– Kč, který poplatník uhradí před prove-
dením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku, není-li stanoveno jinak. (zákon č. 368/
1992 Sb., o správních poplatcích).
Nevyhovění žádosti nebo její zpětvzetí není důvodem pro vrácení poplatku.
Přeplatek se vrací na základě žádosti podané poplatníkem za podmínek:
činí-li více než 50,– Kč a nemá-li současně poplatník nedoplatek na jiném poplatku u téhož správce po-
platku (dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

OSTATNÍ PLATBY

ZAHRÁDKY (SS 1012213105)
 31. 1. 2005 částka dle uzavřené smlouvy

Upozorňujeme občany, že na výše uvedené platby se nezasílají složenky.

Poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Adamov v úřední hodiny nebo pře-
vodem na účet města č. 19-1360055309/0800:
VS = rodné číslo (slouží k identifikaci poplatníka)
SS = viz. výše uvedené poplatky

PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ
JE NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB!!!
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Městské kulturní
středisko Adamov
připravilo na měsíc
leden 2005:

q 5. ledna v 17.30 hodin
CESTOU NECESTOU – pořad
písniček a vyprávění herce Mi-
roslava Donutila (vstupenky už
nyní k zakoupení v MKS a novi-
novém stánku pod obchodním
domem v Adamově I)
q 16. ledna v 16 hodin
vernisáž výstavy obrazů Jiřího
Holáska (Společenské centrum
v Adamově I)
q 18. ledna v 9.15 hodin
Pohádkové dopoledne pro děti
a mateřské školy ve městě
q 20. ledna v 17.30 hodin
přednáška pí. Novákové o medu
a dalších včelích produktech
q 23. ledna v 16 hodin
Setkání zájemců o poznávání
Bible
Připravované zájezdy do diva-
dla:
19. 1. – Mahenovo divadlo Brno
činoherní představení PAST NA
MYŠI
1. 2. – Městské divadlo Brno
nově nastudovaná opereta NE-
TOPÝR
9. 4. – Praha muzikály Tři muš-
ketýři, Tajemství, Miss Saigon
Ostatní nabídku najdete na pla-
kátech.
Mateřské centrum ADÁMEK:
schůzky i nadále v úterý od
15.30 h (změna začátku)

Z akcí pořádaných MKS Adamov:

Vítězný taneční pár zábavného
odpoledne pro školáky.

Vernisáž výstavy Galerie adamovských výtvarníků.

Kroužek Zpívání pro radost svými vystoupeními zpestřil řadu akcí.

Beseda s Jiřím Kaňou na téma Itálie známá i neznámá.
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Vánoční vzpomínání, to byl večer se sólisty BROLNu Brno.

Vánoční dílna zájemce přivítala 12. prosince.

Výsledek snažení návštěvníků Vánoční dílny.

Mgr. Macků, beseda o netradičních hudebních nástrojích

Poděkování
Děkuji všem přátelům a zná-
mým, kteří se přišli rozloučit
s mým zesnulým manželem Šte-
fanem Pagáčem na jeho posled-
ní cestě. Hana Zachrová, man-
želka

Dne 11. ledna 2005 tomu budou
tři roky, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan František Šedý
z Adamova. Děkujeme všem,
kdo mu spolu námi věnují tichou
vzpomínku. S láskou a úctou stá-
le vzpomínají manželka, synové
a dcera s rodinami.

Dne 27. ledna 2004 vzpomene-
me 5. výročí úmrtí bývalé dlou-
holeté pracovnice adamovského
závodu i občanky Adamova paní
Marie Procházkové. Byla veřej-
ně činná jako poslankyně a člen-
ka sociální komise MNV, ženské-
ho hnutí, předsedkyně MO ČSČK
a nakonec jako členka OV č. 3.
Vše vykonávala obětavě a zod-
povědně s vědomím, že to dělá
ve prospěch občanů. Byla také
mnohonásobnou dárkyní krve.
Dne 8. listopadu 2004 jsme vzpo-
mněli 85. výročí jejích nedoži-
tých narozenin. Za členy bývalé-
ho OV č. 3 a MO ČSČK Mirka
Kejíková a Ludmila Poslušná. Za
tichou vzpomínku na ni děkují
dcery a syn s rodinami.
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Pozvánka na výstavu

Na zahájení nové výstavní
sezóny připravil Historicko-vlas-
tivědný kroužek výstavu obra-
zů MUDr. Jiřího Holáska nazva-
nou „Návraty“. Výstava bude
uvedena slavnostní vernisáží v
neděli 16. ledna 2005 v 16.00
hodin. Výstavu uvede Mgr. Len-
ka Fialová a PhDr. Jaroslav
Budiš. Hu-dební program se ješ-
tě upřesňuje. Výstavu můžete
shlédnout do 25. ledna 2005
denně od 13.00 do 17.00 hodin.

MUDr. Jiří Holásek se narodil
v Poštorné. Po absolvování břec-
lavského gymnázia vystudoval
lékařskou fakultu v Brně. V roce
1969 mu byl povolen na dva roky
studijní pobyt ve Švédsku. Po
nástupu nového vedení byl ostře
vyzván, aby se vrátil domů. Ne-
učinil tak z osobních i vědeckých
důvodů. Stal se emigrantem. Za

NÁVRATY JIŘÍHO HOLÁSKA
nepřítomnosti byl odsouzen na
dva roky. Vrátit se mohl až po
dvaceti letech. Ve Skandinávii se
proslavil nejen jako lékař (byl při-
zván k léčení švédského krále
Gustava VI. Adolfa), ale také jako
muzikant (cimbálová muzika Du-
naj, kterou založil a celou dobu
vedl, se proslavila téměř po ce-
lém světě) a výtvarník, který
kreslí, maluje, sochaří. Vystavo-
val v Anglii, Dánsku, Itálii, Špa-
nělsku, Švýcarsku, USA a sa-
mozřejmě často ve Švédsku. Po-

dle jeho slov, za největší úspěch
považuje to, že ve Westminster-
ské galerii v Londýně byl ukra-
den jeho bronz „Muž bolesti“ (by-
la to první a jediná krádež v his-
torii galerie). V poslední době
hodně vystavuje v rodném kraji
– v Kyjově, Mikulově, Valticích,
Břeclavi atd.

Žije a tvoří v Sedleci u Mikulo-
va.         PhDr. Jaroslav Budiš

Hádanka pro pamětníky
Ve sbírce pohlednic Mgr. Kar-

la Švehly se nachází také tato
pohlednice. Je na ní „Obrovské
vejce u Blanska“. Rádi bychom
se dověděli, zda někdo zná po-
drobnosti: zda někdo vejce vi-
děl, kde stálo, kdy vzniklo, kdo
ho vytvořil atd. Se zjištěním čte-
náře seznámíme.
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Galerie osobností
KAREL MAREK

Čtvrtého ledna 2005 uplyne pět
let od úmrtí pana Karla Marka,
předsedy MěNV v Adamově v le-
tech 1969–1980. V době jeho pů-
sobení došlo k významnému
rozvoji města, a proto si adamov-
ští občané jeho působení stále
připomínají.

Karel Marek se narodil 10. dub-
na 1918 v Kostelci nad Orlicí.
Rodina Markova zde bydlela
v domku, který sousedil s do-
mem diplomatického pracovníka
Josefa Körbela (později Korbe-
la). Byl to otec Madeleine Albrigh-
tové, bývalé ministryně zahrani-
čí USA. Když byl Korbel v Jugo-
slávii jako velvyslanec pro Ju-
goslávii a Albánii v letech 1945–
1948, vzal si do Jugoslávie i své-
ho souseda a přítele Josefa Mar-
ka, který tam pracoval ve funkci
tiskového tajemníka a kulturní-
ho atašé velvyslanectví. Byl také
kmotrem syna Korbelových, ma-
lého Johna. Po návratu z Jugo-
slávie v roce 1948 odešel Josef
Marek do Prahy, kde působil jako
středoškolský profesor i v dů-
chodu. Zemřel v roce 1999 v 93
letech.

Karel Marek se po absolvová-
ní měš�anské školy vyučil stroj-
ním zámečníkem a potom absol-
voval Průmyslovou školu strojní
v Hradci Králové. Jeho o 12 let
starší bratr Josef působil před
válkou na Slovensku jako stře-
doškolský profesor a po vzniku
Slovenského štátu v roce 1939
Slovensko opustil a usadil se
v Brně, kde během války učil na
strojní průmyslovce. Tak se také
stalo, že se v té době Karel Ma-
rek dostal do Adamova. Stal se
technickým pracovníkem závo-
du Škoda Adamov, kde pracoval
v konstrukci. Po válce byl čle-
nem závodní rady, od roku 1950
byl vedoucím osobního odděle-
ní a nakonec v letech 1965–1969
byl vedoucím kanceláře ředitele

podniku. K výrazné změně v živo-
tě Karla Marka došlo v roce 1969,
kdy byl zvolen do funkce před-
sedy MěNV v Adamově. Do funk-
ce byl zvolen i v dalším období
a do důchodu odešel v roce 1980
v 62 letech.

Za dobu jeho působení v čele
města bylo vybudováno Městské
kulturní středisko s restaurací,
bytové domy na ulici Petra Jilem-
nického, nový hřbitov – I. etapa,
prodejna potravin v Adamově III,
nové obvodní zdravotní středis-
ko v Adamově I. Významnou
akcí, která proměnila část měs-
ta, byly konečné úpravy Smeta-
nova náměstí a náměstí Práce
včetně překrytí Křtinského po-
toka. Tyto úpravy probíhaly ve

spolupráci s Adamovskými stro-
jírnami a přispěly k tomu, že Ada-
mov změnil svůj vesnický ráz.
Mezi další významné akce patří
přístavba nové ZDŠ na Horce,
výstavba prodejny potravin
a dokončení tří panelových výš-
kových domů na ulici Sadové.
V Adamově I vyrostla nová poš-
ta, byly vybudována přístavba
MěNV a s výraznou pomocí ob-
čanů byl dotažen kabel na Ale-
xandrovku a mohl být zřízen te-
levizní převaděč. Občané nynější
ulice Osvobození se dočkali
dlouho požadované plynofikace
poslední části ulice a v ulici Pod
Dřínovou se objevilo nové veřej-
né osvětlení. Městské byty se
rozrostly o novou bytovou jed-
notku v Adamově III.

Manželka Karla Marka, Zdeň-
ka, byla dlouholetou pracovnicí
Adamovských strojíren (zemře-
la 30. 3. 1996). Jejich syn Doc.
JUDr. Karel Marek, CSc. působí
jako proděkan na právnické fa-
kultě MU v Brně a s manželkou
a dvěma syny bydlí v Adamově.

V době svého působení v Ada-
mově byl Karel Marek oblíben
mezi občany pro svou vstřícnost
a ochotu řešit jakékoliv jejich pro-
blémy. Získal si zde řadu přátel.
Všichni na něj s úctou vzpomí-
nají. Jeho podíl na zvelebení
města nebude nikdy zapomenut.

Mirka Kejíková,
Jaroslav Budiš

V jednom vánočním rozhovo-
ru se zpěvačkou Evou Pilarovou
se jí reportér zeptal, jestli je š�ast-
ná. A ona odpověděla asi takto:
„Protože se dokážu radovat
z maličkostí a nikomu nezávidím,
myslím si, že ano.“ Znám ma-
minku této zpěvačky, chodila
k nám do kostela v Brně a pravi-
delně tam také každý týden uklí-
zela. Skromnost této ženy se
určitě odrazila i ve slovech její
dcery. Mnoho lidí není š�astných,
protože stále čeká na velkou
odměnu, velkou výhru, velkou

lásku a nedokáží štěstí života
najít v malých výhrách a drobné
lásce. A závist? Jeden moudrý
profesor se zeptal svých studen-
tů: „Který hřích je nejhorší?“ Oni
se mu snažili horlivě a učeně
odpovídat. Profesor však s lišác-
kým úsměvem dodal: „Nejhorší
je závist…?! Z každého hříchu
má totiž člověk, dřív než se mu
dostaví výčitky, aspoň trochu
potěšení. Jenomže ze závisti
nemá vůbec nic, vůbec nic, jen
žaludeční vředy…“

Jiří Kaňa

Slova pro povzbuzení
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Televize Áda
Základní škola Adamov připra-

vila pro své žáky projekt ke Dni
televize s názvem Televize Áda.
V listopadu zástupci jednotlivých
tříd vylosovali program, který žáci
začali připravovat do vysílaní.
Třídy měsíc žily přípravou na
svoje vystoupení. Starší žáci
využívali k realizaci svého zá-
měru i moderní audiovizuální
techniku.

Šestého prosince projekt vy-
vrcholil. Celá škola se sešla
v tělocvičně a televize začala vy-
sílat. Dobré ráno s Ádou při-
pravila VI.A. Raníček vyšel z díl-
ny III.C. Kouzelnou školku
uvedla II.B. Seriál pro děti s ná-
zvem Mraveneček připravila re-
dakce II.A. Cvičení s Ádou
předvedla I.B. Pohádku O Paleč-
kovi zahrála I.A. S počasím di-
váky seznámila VIII.A. Telenove-
la Ošklivka Bety vyšla z dílny
V.A. Přírodopisný dokument Ži-
vot zvířat uvedla VI.B. Hudební
pořad Eso uvedla IV.B. Regio-
nální vysílání připravila hlavní
redakce VIII.B. S pořadem Zpí-
vánky vystoupila hudební re-
dakce z III.A. Soutěžní pořad AZ
kvíz zorganizovala III.B. Večer-
níček připravila IV.A. Televizní
noviny vysílala redakce VI.A.
Nový český seriál Pojiš�ovna
štěstí uvedla V.B. Zábavný po-
řad v podání IX.B se jmenoval
Hvězdná pěchota. Film Char-
lieho andílci předvedla 9.A. Re-
klamní vstupy zajiš�ovala agen-
tura VII.B.

V průběhu vysílání žáci mohli
hodnotit jednotlivé pořady. Hla-
sování dopadlo následovně:
1. místo: Hvězdná pěchota (IX.B)
2. místo: Eso (V.A)
3. místo: Charlieho Andílci (IX.A)
4. místo: Regionální vysílaní

Žáci si takto mohli vyzkoušet,
že udělat dobrý televizní pořad
není vůbec lehká záležitost.

Večer pro ženy a jeho malý průřez na fotografiích. Byla to výroba
vánoční dekorace s Pavlou Dvořákovou, beseda s B. Sukovou
o účinkování v muzikálu Zahrada divů, přednáška paní Novákové
o medu a výroba svícnů s paní Na�ou Parmovou.

Z akcí pořádaných MKS Adamov:
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1. okresní kolo ve vybíjené – dívky 7. a 8. tříd
Adamov – 8. prosince 2004

Ve středu 8. 12. 2004 pořádala naše škola pod vedením paní
učitelky Marie Klepárníkové a vedoucí školního klubu paní Edity
Kuběnové pro dívky 7. a 8. tříd ve sportovní hale TJ Sokol Adamov
1. ročník okresního kola ve vybíjené.

V kategorii 7. tříd se účastnily tři družstva a jejich sportovní klání
dopadlo následovně: 1. místo – ZŠ Černá Hora; 2. místo – ZŠ Ada-
mov; 3. místo – ZŠ Lomnice.

V kategorii 8. tříd se účastnilo pět družstev. Pořadí v soutěži bylo
následující: 1. místo – ZŠ Erbenova, Blansko; 2. místo – ZŠ Ada-
mov; 3. místo – ZŠ Lomnice; 4. místo – ZŠ Velké Opatovice; 5. místo
– ZŠ TGM Blansko.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat našim žákyním za vzor-
nou reprezentaci školy a pomocníkům, kteří se podíleli na zdárném
průběhu celého turnaje.

Současně děkujeme sponzorům turnaje, zejména firmě ADAVAK
za finanční příspěvek do soutěže. Díky tomuto sponzorskému daru
jsme mohli vítězům koupit velmi pěkné poháry.

Turnaj měl také podporu ze strany Všeobecné zdravotní pojiš�ov-
ny. Všichni sportovci obdrželi diplomy a sladkou odměnu.

Edita Kuběnová

Výsledky fotbalového oddílu TJ Spartak Adamov
„Dvakrát zlatí“

Dne 27. 11. 2004 se uskuteč-
nil Dětský sportovní den pod zá-
štitou starosty města Adamova
pana Ing. Jaroslava Bernáška.
V rámci sportovního dne byl ode-
hrán již IV. ročník halového fot-
balového turnaje přípravek. Ve
fotbalových kláních starších pří-
pravek se nakonec z prvenství
radovali hráči Spartaku Adamov
a podruhé v historii tak putovní
pohár zůstal do příštího ročníku
v Adamově.
Výsledky TJ Spartak Adamov
Adamov – SK Tuřany 3:2
Krátký, Charvát, Němec
Adamov – SK Slatina 4:0
Čepa 2, Charvát, Krátký
Adamov – FK Blansko 0:1
Adamov – MKZ Rájec-Jestřebí

4:1
Charvát 2, Čepa, Krátký
Nejlepší střelec turnaje:
Zbyněk Michalec, SK Tuřany
Nejlepší hráč turnaje:
Jiří Hajdamach, MKZ Rájec-Jes-
třebí
Nejlepší brankář turnaje:
Filip Němec, Spartak Adamov
Konečná tabulka turnaje 27. 11.:
1. SPARTAK ADAMOV
2. SK Tuřany
3. FK Blansko
4. SK Slatina
5. MKZ Rájec-Jestřebí

Dne 5. 12. 2004 se naše druž-
stvo přípravky zúčastnilo III. roč-
níku turnaje „O pohár starosty
města Rájce-Jestřebí“. Naši hrá-

či naváza-
li na před-
chozí vý-
kony. Ten-
t o k r á t e
bez zavá-
hání a bo-
dové ztrá-
ty s přehle-
dem tuto
dobře zor-
ganizova-
nou spor-
tovní akci
v y h r á l i .
Spolu se
zlatým po-
hárem do
Adamova
pu tova la
ještě dvě
individuál-
ní oceně-
ní. Jiří Charvát se stal nejlepším
střelcem turnaje a Filip Němec
opětovně potvrdil své brankář-
ské umění a byl zvolen turnajo-
vou jedničkou mezi tyčemi.
Výsledky TJ Spartak Adamov
Adamov – MKZ Rájec-Jestřebí

5:1
Charvát 3, Krátký 2
Adamov – FK Blansko B 3:0
Krátký 2, Schimmerle

Adamov – Moravan Svitávka 4:0
Čepa 2, Charvát, Krátký
Adamov – AFK Letovice 3:2
Charvát 2, Schimmerle
Konečná tabulka turnaje 5. 12.:
1. SPARTAK ADAMOV
2. AFK Letovice
3. FK Blansko B
4. MKZ Rájec-Jestřebí
5. Moravan Svitávka

INZERCE
Prodám družstevní byt 3 + 1 na
ulici Družstevní. Tel.: 608 762 490

Koupím garáž na Ptačině. Tel.
516 446 027, 602 857 440

Prodám rodinný dům 5 + 1 se
zahradou v Babicích nad Svita-
vou (cihlový, 14 roků starý, vy-
tápění kombinované – tuhá pali-
va, elektrika, plyn, vlastní stud-
na, 2 solární kolektory, kanaliza-
ce). Cena dohodou. Bližší infor-
mace 606 451 434.

Vítězné družstvo TJ Spartak Adamov: horní řada zle-
va: Z. Hemzal – asistent trenéra, R. Melich, J. Char-
vát, Ing. J. Bernášek – starosta města, D. Neuman,
O. Krátký, L. Neuman – trenér. Dolní řada zleva: D.
Babík, M. Hemzal, F. Němec, J. Sivera, Čepa, V. Pilát.
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Zastupitelstvo města Adamova
schválilo dne 12. 12. 2002 dle
ustanovení § 1 písm. h), § 10b a
§ 15 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v soula-
du s ustanoveními § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), v platném znění,
obecně závaznou vyhlášku
města Adamova o místním po-
platku za provoz systému shro-
maž�ování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů.

Článek 1
Základní ustanovení

Správu poplatku vykonává Měst-
ský úřad v Adamově (dále jen
správce poplatku) a v řízení ve
věcech poplatku se postupuje
podle zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů,
pokud zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, nestanoví
jinak.

Článek 2
Poplatník

Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má v obci
trvalý pobyt; za domácnost
může být poplatek odveden spo-
lečným zástupcem, za rodinný
nebo bytový dům vlastníkem
nebo správcem; tyto osoby jsou
povinny obci oznámit jména
a data narození osob, které po-
platek odvádějí.

b) fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalé-
mu pobytu žádná fyzická oso-
ba; má-li k této stavbě vlastnic-
ké právo více osob, jsou povin-
ny platit poplatek společně a ne-
rozdílně, a to ve výši odpovídají-
cí poplatku za jednu fyzickou
osobu.

Článek 3
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro fyzickou
osobu podle článku 2 písm. a)
a b) této vyhlášky činí 500,– Kč
a je tvořena
a) z částky 250,– Kč za kalen-
dářní rok a
b) z částky 250,– Kč za kalen-
dářní rok. Částka podle bodu 1b
je stanovena podle skutečných
nákladů Města Adamova za rok
2003 na sběr a svoz netříděné-
ho komunálního odpadu dle pří-
lohy této vyhlášky, v níž je pro-
vedeno vyúčtování.
2) V případě změny místa trva-
lého pobytu nebo změny vlast-
nictví stavby, která je určena
nebo slouží k individuální re-
kreaci v průběhu kalendářního
roku, se uhradí poplatek v po-
měrné výši, která odpovídá po-
čtu kalendářních měsíců po-
bytu nebo vlastnictví stavby
v příslušném kalendářním ro-
ce. Dojde-li ke změně v průbě-
hu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců roz-
hodný stav na konci tohoto mě-
síce.

Článek 4
Splatnost

1. Poplatek je splatný maximál-
ně ve dvou stejných splátkách,
a to do konce měsíce března
a do konce měsíce září. Poplat-
ník může poplatek uhradit jed-
norázově, a to do 31. 3. každé-
ho roku.
2. Žádost o vrácení případného
přeplatku lze podat správci po-
platku nejpozději do 15. ledna
následujícího roku. Toto ustano-
vení se nevztahuje na poplatní-
ky, kteří prokáží nárok na osvo-
bození dle čl. 9.
3. Vznikne-li poplatková povin-
nost v průběhu kalendářního
roku, je poplatek splatný do 30
dnů od vzniku poplatkové povin-
nosti.

Článek 5
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit
správci poplatku vznik poplat-
kové povinnosti do 15ti dnů od
doby zapsání trvalého pobytu
ve městě Adamově nebo na-
bytí stavby (dle čl. 2 písm. b této
vyhlášky) do vlastnictví nebo
od ukončení dlouhodobé nepří-
tomnosti v obci a současně za-
platit poplatek na zbytek roku.
2) Ve stejné lhůtě je poplatník
povinen ohlásit správci poplatku
zánik jeho poplatkové povinnos-
ti v důsledku změny trvalého
pobytu v obci nebo v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě ur-
čené nebo sloužící k individuální
rekreaci.

Obecně závazná vyhláška Města Adamova
č. 24/2002

o místním poplatku za provoz systému shromaž�ování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

změna: č. 7/2003 účinná od 1. 1. 2004
změna: č. 3/2004 účinná od 1. 1. 2005
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Článek 6
Sankce

Nebude-li poplatek zaplacen
včas nebo ve správné výši, vy-
měří správce poplatku poplatek
platebním výměrem a může zvý-
šit včas nezaplacený poplatek
až o 50 %.
Vyměřený poplatek se zao-
krouhluje na celé koruny naho-
ru.

Článek 7
Pokuty

1) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě
stanovené touto vyhláškou nebo
rozhodnutím povinnost nepe-
něžité povahy, může správce
poplatku uložit pokutu podle usta-
novení § 37 a § 37a zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.

2) Pokud poplatník nesplní svoji
oznamovací (poplatkovou) po-
vinnost určenou touto obecně
závaznou vyhláškou, lze dlužný
poplatek vyměřit do tří let od kon-
ce kalendářního roku, ve kterém
oznamovací (poplatková) povin-
nost vznikla.

3) Promlčecí lhůty jsou posuzo-
vány podle zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8
Prominutí poplatku

Správce poplatku může na zá-
kladě žádosti poplatníka v jed-
notlivých případech poplatek
snížit nebo prominout, a to z dů-
vodu zmírnění nebo odstranění
tvrdosti.

Článek 9
Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeni:
a) poplatníci, kteří se prokaza-
telně dlouhodobě, nejméně však
6 měsíců nepřetržitě, zdržují
v zahraničí,
b) poplatníci, kteří jsou prokaza-
telně dlouhodobě, nejméně však
3 měsíce nepřetržitě, hospitali-
zování v léčebnách a podobných
zařízeních.
Počátek vzniku nároku na osvo-
bození je stanoven prvním dnem
v měsíci následujícím po ná-
stupu základní vojenské služby
nebo po zahájení pobytu v za-
hraničí nebo po zahájení hospi-
talizace. Pokud poplatník již po-
platek uhradil, má nárok na je-
ho vrácení v poměrné výši, kte-
rá odpovídá počtu kalendář-
ních měsíců, v nichž trval nárok

na osvobození. Žádost o vráce-
ní poplatku musí být písemná
a doručena na MěÚ nejpozději
do 15 ti dnů od zániku nároku na
osvobození.

Článek 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná
vyhláška Města Adamova
č. 23/2002 ze dne 14. 5. 2002,
která stanovila výši místního
poplatku za provoz systému
shromaž�ování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů pro
rok 2002.

Článek 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška
nabývá účinnosti dne 1. 1. 2003.

Příloha vyhlášky č. 7/2004 o místním
poplatku za provoz systému shromaž�o-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

Náklady města na odvoz odpadu
(vychází se z cen fakturovaných v r. 2003)
Do ceny za odvoz odpadu z města Adamova jsou započítávány:

Uložení odpadu na skládku Březinka, Vysočany, Sloup
 770 653,90 Kč

Odvoz komunálního odpadu
1 292 439,50 Kč

Svoz a likvidace odpadu z odpadkových košů rozmístěných
po městě, ze svozového dne, ze sběrného dvora

334 598,75 Kč

NÁKLADY MĚSTA NA LIKVIDACI ODPADU CELKEM
2 397 692,15 Kč

Skutečné náklady:
2 397 692,15 Kč: 4889 (počet obyvatel k 31. 12. 2002) = 490,42 Kč

Adamovský zpravodaj – vydává Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připra-
vuje Kulturně informační komise Rady města Adamova ve složení PhDr. Budiš, PhDr. Grolich, Mgr. Kučera, Vrožinová, Posluš-
ná, Králíčková. Odpovědný pracovník Hrušáková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 446 067, e-
mail hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 18. dne v měsíci. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá
autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Nevyžádané materiály se nevracejí. Zapsáno do evidence periodického
tisku pod číslem MK ČR E 14730. Tisk: Reprocentrum, a.s., Bezručova 29, 678 01 Blansko.




